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PONIEDZIAŁEK 

 

1.W tym tygodniu będziemy rozmawiać o owadach.  

Dzisiejszy dzień zaczniemy od przeczytania wiersza M. Mazan „Łąka” 

poproście o to mamę lub tatę. 

 

Łąka 

My mieszkamy w blokach, wieżowcach lub domkach,  

a gdzie mieszka motyl, żabka i biedronka?  

Sypiają na kwiatkach, albo pod listkami, bawią się pomiędzy trawą i drzewami,  

albo wygrzewają się w promieniach słonka.  

Czy już wiesz, dlaczego? Bo ich dom to łąka! 

 

Rozmowa inspirowana wierszem:  

Rodzic pyta: 

Jakie zwierzęta możemy spotkać na łące?  

Jakie dźwięki możemy tam usłyszeć?  

Co możemy zobaczyć na łące?  

Jak pachnie łąka?  

O jakiej porze dnia najlepiej wybrać się na łąkę? 

 

2.Jeśli jeszcze nie byliście na pobliskiej łące lub w ogrodzie to, jeśli to możliwe 

wybierzcie się dziś z mamusią/tatusiem. Może spotkacie tam małych 

mieszkańców łąki? Motylka, biedronkę, mrówkę? 

Zabawcie się w detektywa i pośledźcie je, wytropcie…. Zróbcie zdjęcia. 

Czekamy na fotorelację.  

A może macie w domu książeczkę o owadach? Zbierzcie o nich informacje. 

3.W kartach pracy możecie wykonać ćwiczenia z w KP5, s.48-49. 

 



WTOREK 

1.Dziś posłuchamy „Co piszczy w trawie?” – 

Posłuchajcie: 

 https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0 

2.„Na łące”-  spróbujcie naśladować głosy mieszkańców łąki. 

– Bzz… zzz… zzz…- pszczoły się pobudziły. 

– Żżż… żżż… żżż…- chrabąszcza wystraszyły. 

-Bzzz, bzzz, bzzz.- odezwała się mucha 

i komara w ucho stuka. 

Sss… sss… sss… – nadleciały inne komary. 

Pssst, pssst, pssst – pasikonika ujrzały. 

Rech, rech, rech - woła żaba do żaby: 

Skąd się wzięły te owady? 

Wszystkie przyleciały, bo łąkę ujrzały. 

Oprócz owadów na łące, słychać bociany klekoczące: kle, kle, kle, kle, kle. 

Uciekajmy szybko w trawę, bo nas bocian zje - kum, kum, kum, kum, kum. 

3.W kartach pracy możecie wykonać ćwiczenia z w KP5, s.50-51. 

4. „Łąka”- zaproście do zabawy swoich bliskich. 

Nastaje piękny wiosenny dzień. Słońce ciepłymi 

promieniami ogrzewa ziemię budząc przyrodę do 

życia. Wszyscy mieszkańcy łąki wykonują swoje 

prace. Mrówki budują mrowisko. 

– maszerują w 

rożnych 

kierunkach po 

swoim pokoju 

  

Kiedy mrówki są zmęczone, wracają do mrowiska i 

odpoczywają. 

– a teraz na 

czworakach wróć 

w wyznaczone 

przez rodzica 

miejsce, połóż się 

i przez chwilę 

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0


pozostań w 

bezruchu 

  

Pszczoły zbierają nektar, przenoszą pyłek fruwając 

z kwiatka na kwiatek. 

– wyciągnij ręce 

na boki i małymi 

krokami 

przemieszczaj się 

w dowolnych 

kierunkach po 

swoim pokoju 

naśladując głosy 

pszczół – bzzzz 

  

Powiał wiatr. Kwiaty i trawa kołyszą się w różne 

strony. 

– zatrzymaj się, 

unieś ręce w górę, 

kołysz nimi nad 

głową 

równocześnie 

naśladując szum 

wiatru – 

szuszuszu 

  

Nagle pojawiają się piękne motyle. 

–  maszeruj w 

miejscu, ręce 

wyciągnij na boki, 

wykonuj  powolne 

ruchy, unieś je w 

górę, następnie 

powoli opuszczaj 

(naśladuj ruchy 

skrzydeł motyla) 
 

 

ŚRODA 

1.Narysujcie ślimaczka lub motylka – według własnego pomysłu lub 

skorzystajcie z filmowej podpowiedzi:  

https://www.youtube.com/watch?v=vEiJP0v3xF4 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ9yZ72-3vw 

2.W kartach pracy możecie wykonać ćwiczenia z w KP5, s. 52–53 

3. Pobawcie się do słów piosenki: „Bzycząca zabawa”. 

https://www.youtube.com/watch?v=zUgzWqgYPeE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vEiJP0v3xF4&fbclid=IwAR2vtVYAb6T2r9a-4UUtznyDuPjAoPegX7CyILDtXdROnTR1OoAmZaAJO0s
https://www.youtube.com/watch?v=kZ9yZ72-3vw
https://www.youtube.com/watch?v=zUgzWqgYPeE&fbclid=IwAR1tmp7fkhWSr1YNYz1LCWxnfnHF1p83oGaxCHaYkgJZAk2_r0zoWPnZRtg


CZWARTEK 

BOŻE CIAŁO – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH. 

 

PIĄTEK 

 

1.Mamy już piątek. Zapraszamy was do rozwiązania zagadek o „Mieszkańcach 

łąki”: 

Dźwigam dom na grzbiecie, mam malutkie rogi 

Chodzę bardzo wolno, czasem w poprzek drogi. (ślimak) 

Mam skrzydełka delikatne tak jak płatki kwiatów. 

Lekko się unoszę nad łąką, gdy tylko zaświeci słonko. (motyl) 

Skacząc po łące szybko uciekam, gdy dziób bociana ujrzę z daleka. (żaba) 

Ledwie błyśnie słońce złote, słychać brzęk wesoły. 

To dla dzieci robią miodek, pracowite ……………… ( pszczoły) 

Błyszczą jej kropki w promieniach słonka, lata nad łąką a zwie się ………. 

(biedronka)      

Lub  

https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-zwierzetach-na-

lace/?fbclid=IwAR2zmKCw7JypRPDCyksb0s85zSHuGAKYYc-

IUqSzisIGhBnvesXMrAmKGHM 

https://www.youtube.com/watch?v=eIe_iAcpQJg 

https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4 

Spróbujcie wymyśleć własne zagadki dla mamusi/ tatusia. 

 

2. Pokolorujcie wybraną przez was kolorowankę: 

https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-owady/ 

 

Miłego i słonecznego weekendu Biedroneczki. 

https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-zwierzetach-na-lace/?fbclid=IwAR2zmKCw7JypRPDCyksb0s85zSHuGAKYYc-IUqSzisIGhBnvesXMrAmKGHM
https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-zwierzetach-na-lace/?fbclid=IwAR2zmKCw7JypRPDCyksb0s85zSHuGAKYYc-IUqSzisIGhBnvesXMrAmKGHM
https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-zwierzetach-na-lace/?fbclid=IwAR2zmKCw7JypRPDCyksb0s85zSHuGAKYYc-IUqSzisIGhBnvesXMrAmKGHM
https://www.youtube.com/watch?v=eIe_iAcpQJg
https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4
https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-owady/

